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Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok működése Magyarországon szigorúan 
szabályozott (lásd Akkreditációs Kézikönyv: 2018). A szabályzatok és 
rendeletek betartását a felügyelő szerv – az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgát 
Akkreditáló Testülete (NYAT) – meghatározott időszakonként ellenőrzi. 
Minden nyelvvizsgarendszer célja megfelelni az előírásoknak és emiatt 
fokozott figyelmet fordít többek között a nyelvvizsgatesztek 
minőségbiztosítására is.  

Jelen kutatás fókuszában a 2015-2018-as időszakban felhasznált német 
nyelvű B2 szintű olvasásértés vizsgafeladatsorok állnak. A kutatás 
adatsorokból indul ki és ezek segítségével ellenőrzi az olvasásértés 
feladatok minőségét, ismerteti a nem megfelelő módon működő itemeket, 
majd ezeket kvalitatív elemzi. A vizsgálat tesztírók, tesztfejlesztők és 
külső szakértők bevonásával valósult meg. 

 
Elméleti háttér 

A validitás, mint a nyelvtudást mérő tesztek jóságmutatója 
 
Jelen kutatás legfőképpen a teszt jóságmutatóit vizsgálja. Bachman és 
Palmer (1996) a teszt hasznosságát (usefulness) tartották a 
legfontosabbnak és ezt a kritériumot szerették volna mindenfajta más 
jóságmutató felé helyezni. Ugyan a német nyelvű szakirodalomban 
megjelenik a Nützlichkeit kifejezés (Grotjahn, 2000), a fogalmat a szakma 
képviselői nem vették át, ezért pontos magyar nyelvű megfelelője sem 
létezik. A magyar szakirodalomban a használhatóság fogalmával 
találkozunk (Vígh, 2005). Az idegen nyelvű szakirodalomban ezeket a 
kritériumokat részletesen bemutatják és elemzik (lásd pl. Alderson, 
Clapham & Wall, 1995; Bachman & Palmer, 1996; Grotjahn, 2000). Ugyan 
nem minden kritériumot lehet statisztikailag meghatározni, de a kutatás 
szempontjából számomra is fontos az összes elem együttes vizsgálata és 
az összefüggések felismerése. 

Egy teszt validitását (érvényességét) számos módszerrel 
ellenőrizhetjük. A szakirodalom belső és külső emprikus validálási 
folyamatokat különböztet meg (Alderson, Clapham & Wall, 1995). Belső 
empirikus validálás alatt a nyelvvizsgatesztek esetén a szintillesztési 
folyamatot, a feladatok előzetes kipróbálását és az eredmények elemzését 
értjük. Külső validálás során pedig a vizsgafeladatokat egy független külső 
mércéhez hasonlítjuk. A külső validálás célja, annak ellenőrzése, hogy a 
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teszt valóban megfelelt-e a meghatározott és mérni kívánt KER szintnek. 
A külső validálás történhet tanári értékítéletek alkalmazásával, a 
standardizálási folyamat validálásával, külső támponttesztek 
alkalmazásával, vagy korreláció analízissel (Akkreditációs Kézikönyv: 
2018). 

 
Validitás és minőségbiztosítás az ECL vizsgarendszeren és más nemzetközi 
vizsgarendszereken belül 
 
Az idegennyelvtudást mérő tesztek fejlesztésének szerves része a 
minőségbiztosítás. Az ezzel kapcsolatos irányelveket európai 
viszonylatban az ALTE (The Association of Language Testers in Europe: 
2007) határozza meg, a standardok magyarországi alkalmazásáról pedig 
az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete gondoskodik. A 
Magyarországon működő nyelvvizsgarendszerekre érvényes szabályokat a 
Testület az Akkreditációs Kézikönyv nevű dokumentumban fogalmazta 
meg. A Kézikönyv többek között statisztikai elvárásokat is tartalmaz. Az 
előírásoknak megfelelően az ECL nyelvvizsgarendszer a vizsgázói 
teljesítményeket statisztikai módszerek segítségével elemzi. Ezt egyrészt 
a klasszikus, másrészt a modern tesztelmélet alkalmazásával valósítja 
meg. Az olvasáskészség feladatai esetében a vizsgaeredményeket 
klasszikus, valamint Rasch-elemzésnek veti alá. 

Az ECL vizsgarendszer Magyarországon akkreditációval rendelkezik, így 
vizsgáztatási és vizsgaszervezői tevékenysége során betartja a 137/2008. 
(V.16.) Kormányrendelet előírásait, valamint a Nyelvvizsgát Akkreditáló 
Testület hatályos Akkreditációs Kézikönyvében megfogalmazott szabályait. 
A kommunikatív teszteknek eszerint különböző minőségi kritériumoknak 
kell megfelelniük. 

Az Akkreditációs Kézikönyv előírásainak megfelelően a vizsgaközpont 
pontosan kidolgozott specifikációval rendelkezik, mely tartalma és 
felépítése összhangban van az Alderson, Clapham és Wall (1995) által 
megfogalmazott vizsgaspecifikációra vonatkozó javaslatokkal. A 
specifikáció szabályozza többek között az olvasáskészség feladatok 
fejlesztésének folyamatát, meghatározza a feladatok és a felhasznált 
szövegek típusát, ezek terjedelmét, az itemek számát, valamint az 
értékelés és az eredményszámítás módját. Ennek megfelelően a 
vizsgarendszer fennállása óta az olvasáskészséget reprezentatívan, két 
különböző típusú feladat segítségével méri. Mindkét mérési egység 10 
itemet tartalmaz, melyek egyenlő súlyúak. Típusukat illetően az egyik 
objektív, a másik pedig szemi-objektív értékelésű feladat. A német nyelv 
esetén az objektív feladat típusa vagy rövid szövegek és tartalmi 
összefoglalók párosítása, vagy mondatrészek visszahelyezése a szövegbe 
készletből. A szemi-objektív feladatban a vizsgázóknak pedig egy 
összefüggő szöveg alapján kell röviden megválaszolniuk 10 kérdést. 

A feladatok működését a vizsgaközpont többször ellenőrzi. A 
vizsgaanyag fejlesztése során a feladatfejlesztők gondos 
minőségbiztosítási eljárásokat alkalmaznak, így a feladatokat kísérleti 
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jelleggel preteszteltetik, majd a kipróbálás eredményeit az éles vizsga 
eredményeihez hasonlóan elemzik, és szükség esetén módosítják az 
egyes tesztitemeket. Az olvasáskészség feladatai esetében az éles vizsga 
eredményeit klasszikus és probabilisztikus módszerekkel elemzik. A 
statisztikák tartalmazzák az itemek nehézségi értékét, a diszkriminációját, 
az illeszkedési mutatókat, az adott vizsgarész megbízhatóságát, valamint 
tájékoztatnak a két feladat közötti korrelációról.  

 
A kutatás célja 
 
A kutatás a gyakorlatból indul ki, célja az olvasásértést mérő tesztek 
folyamatos minőségellenőrzése, a mérési hibák feltárása és ezek elemzése 
a mérési eszközök minőségének javítása érdekében. Az eredményeket, a 
levont következtetéseket a tesztfejlesztési folyamat során kívánjuk 
hasznosítani. A vizsgálat a következő kutatási kérdésekre keresi a választ: 

1. Mennyire mondható el az 2015-2018-as időszakban felhasznált ECL 
B2 szintű német nyelvű olvasásértést mérő tesztekről, hogy 
megbízhatóan mérnek? 
2. Milyen arányban vannak jelen nem illeszkedő itemek az olvasásértés 
feladatokban? 
3. Mi jellemző a nem illeszkedő itemekre? 
4. Milyen módon javítható a tesztek minősége a statisztikai eredmények 
tükrében? 

 
A kutatás módszertana és korpusza 
 
Jelen tanulmány a 2015-2018-as időszakban felhasznált B2 szintű német 
nyelvű ECL olvasásértést mérő vizsgafeladatok és azok statisztikai 
eredményeinek szisztematikus áttekintése. A kutatás kevert módszertanú. 
A kvantitatív kutatás feltárja az esetleges mérési hibákat, a kvalitatív 
kutatás célja pedig a hibák elemzése a mérési eszközök minőségének 
javítása érdekében. A megnevezett időszakot tekintve a kutatás teljes 
körű, hiszen az ECL nyelvvizsgaközpont minden olyan vizsgázójának az 
eredményét feldolgozza, aki a 2015. február és 2018. december közötti 
időintervallumban vett részt német nyelvből írásbeli vizsgán. Mivel a 
vizsgázói létszám csupán a B2 szinten haladja meg minden 
vizsgaidőszakban a reprezentatívnak tekinthető 100 főt, a kutatás 
fókuszában a B2 szint áll.  

Az ECL vizsgarendszer minőségbiztosításának fontos eleme, hogy az 
összes vizsgázó eredményét itemszinten rögzíti az adatbázisban. Ez 
lehetővé teszi olyan statisztikai elemzések elkészítését, melyek 
szintenként és készségenként a teljes vizsgapopuláció eredményeit 
feldolgozzák annak érdekében, hogy ezeket az utólagos döntéseknél 
figyelembe vehessék. A vizsgaeredményeket a vizsgaközpont egy 
klasszikus (ITEMAN), majd Rasch-elemzésnek veti alá.  
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A kutatás kiindulópontjaként az egyes vizsgaidőszakok után elkészített 
olvasásértést mérő feladatok itemszintű statisztikáinak eredményeit 
tekintettem át. Először a feladatsorok megbízhatóságát vizsgáltam, majd 
kigyűjtöttem azokat az itemeket, amelyek esetén a Rasch-elemzés mérési 
hibára utal, jelezve ezáltal, hogy ezek az itemek valamilyen okból nem 
illeszkednek a mérni kívánt konstruktumba. Ezután történt a nem 
illeszkedő itemek kvalitatív vizsgálata és a következtetések levonása. A 
mutatók elemzésekor elfogadható értékeknek a szakirodalomban és a 
hatályos Akkreditációs Kézikönyvében rögzített értékintervallumokat 
tekintem.  

A vizsgált mérőeszközök az ECL vizsgaközpont saját fejlesztésű B2 
szintű olvasásértést mérő feladatsorai. Felépítésüket tekintve két 10 
itemes feladatot tartalmaznak. Az ECL vizsgaspecifikációjának megfelelően 
az egyik feladat objektív (párosítás vagy mondatrészek visszahelyezése 
szövegbe készletből), a másik pedig szemi-objektív elbírálású (rövid 
választ igénylő kérdés típusú) feladat.  

A feladatsorok és a hozzájuk tartozó statisztikai elemzések, 
tesztfejlesztési jegyzőkönyvek a vizsgaközpont tulajdonát képezik, ezek 
függelékben való megjelenítésére nincs lehetőség. 

 
Eredmények 

Az olvasásértés feladatsorok megbízhatósága 
 
A nyelvvizsgafeladatok megbízhatóságát az Akkreditációs Kézikönyv 
(2016) a következőképpen határozza meg: 

„A megbízhatóság annak mértéke, hogy a vizsga — mint mérési 
eszközök összessége — mennyire következetesen, a lehető legkevesebb 
mérési hibával méri a nyelvtudást. A megbízhatóság a megbízhatósági 
együtthatóval jellemezhető, vagyis a vizsgázók által adott megoldások, 
vizsgaeredmények elemzése alapján állapítható meg. A vizsga 
megbízhatósága magában foglalja a vizsgáztatók (értékelők) és a 
feladatok (tesztek) megbízhatóságát is.“  

 
A feladatsorok megbízhatóságát az ECL vizsgaközpont a klasszikus 

tesztelemzési módszerek segítségével, a Cronbach-féle α kiszámításával 
ellenőrzi. A mutatók elemzésekor elfogadható értékeknek a 
szakirodalomban (Crocker és Algina: 2006; Verhelst, Glas és Verstralen: 
1995) rögzített értékintervallumokat tekinti. Ennek megfelelően egy 
feladatsor abban az esetben mér megbízhatóan, ha a Cronbach-féle α 
értéke ≥ 0,75. Egy item működése akkor elfogadható, amennyiben 
nehézségi indexe (P) 30 és 70 százalék között (0,70 ≥ P ≥ 0,30) 
helyezkedik el (Fulcher 2010:182), diszkriminációs indexe (D) pedig eléri 
vagy meghaladja a 0,30-as (D ≥ 0,30) értéket (Crocker és Algina 2006: 
315). A tesztitemek illeszkedése a Rasch-elemzés segítségével 
vizsgálható. Az itemek MNSQ értéke 0,5 és 1,5között (0,5 ≤ MNSQ ≤ 1,5) 
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elfogadható (Wright & Linacre, 1994:369-370), ezen a tartományon kívül 
eső itemek esetén beszélünk nem illeszkedő itemkről. 

A vizsgált időszakok pontos vizsgázói létszámát, a feladatok 
megbízhatósági indexét és a nem illeszkedő itemek számát a 1. számú 
táblázat tartalmazza.  
 
1. táblázat. A 2015-2018. évi vizsgázói létszám, a feladatok megbízhatósága és 

a nem illeszkedő itemek száma német nyelvből B2 szinten 

Vizsgaév Vizsgaidőszak Vizsgázói 
létszám 

Cronbach-féle 
α 

Nem illeszkedő 
itemek száma 

2015 

február 533 0,828 1 
április 903 0,828 0 
június 678 0,840 0 
október 510 0,859 0 
december 545 0,791 0 

2016 

február 595 0,852 0 
április 774 0,808 0 
június 655 0,838 1 
október 461 0,853 1 
december 496 0,871 1 

2017 

február 481 0,860 0 
április 723 0,856 0 
június 623 0,844 0 
október 388 0,801 0 
december 389 0,826 0 

2018 

február 416 0,846 2 
április 616 0,850 0 
június 499 0,866 1 
október 299 0,849 0 
december 351 0,835 2 

 
A vizsgált időszakokban felhasznált feladatsorok megbízhatósági indexe 

(Cronbach-féle α) minden esetben megfelelt az elvárásoknak, az 
olvasásértés feladatok viszont összesen kilenc nem illeszkedő itemet 
tartalmaztak, ami az összitemszám 2,25%-át jelenti. 2015-ben csupán 
egy, 2016-ban három, 2018-ban pedig öt nem illeszkedő itemet jelzett a 
Rasch-elemzés. 2017-ben nem volt nem illeszkedő item a 
feladatsorokban. 

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az ECL vizsgaközpont statisztikai 
elemzéseken alapuló utólagos korrekciót alkalmaz. Ez az eljárás 
lehetőséget biztosít arra, hogy a vizsgaközpont a nem megfelelően 
működő itemeket kizárja az eredményszámításból. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy a nem illeszkedő itemre adott választ semmisnek tekinti, az 
item helyes megválaszolásáért járó pontszámot pedig automatikusan 
minden vizsgázónak odaítéli. A nem illeszkedő itemeket a vizsgált 
időszakban a vizsgaközpont utólagos korrekció keretében minden esetben 
semlegesítette, kizárva annak a lehetőségét, hogy az érintett itemre adott 
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helytelen válasz okozza a vizsgázó esetleges sikertelenségét. Ez az eljárás 
a feladatok megbízhatóságát is növeli. 

A statisztikai eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy az 
elmúlt évek német nyelvű B2 szintű olvasásértés feladatai megbízhatóan 
mértek, a megbízhatósági index minden feladatsor esetén eléri az elvárt 
értéket. A feladatokban előfordultak ugyan nem illeszkedő itemek, de 
számuk nem olyan magas, hogy a feladatsorok megbízhatóságát 
megkérdőjelezhesse. Az utólagos korrekció pedig lehetővé tette, hogy az 
érintett itemekre adott esetleges rossz megoldások a vizsga kimenetelét 
ne befolyásolhassák. 

 
Nem illeszkedő itemek jellemzői 
 
A vizsgált időszakban kilenc item bizonyult nem illeszkedőknek. A 
következő felsorolás ezeket az itemeket előfordulásuk időrendi 
sorrendjében tartalmazza, a kérdések alatt pedig a helyes választ is 
megnevezi. Amennyiben a vizsgapont megszerzéséhez szükséges válasz 
több elemet tartalmaz, ezt a kérdés után zárójelben megadott kettes jelzi. 
A megoldókulcsban azokat az elemeket, amelyek nem feltétlenül 
szükségesek a válasz elfogadásához, zárójelek jelzik. 

1. példa Was muss der Staat berufstätigen Müttern anbieten? [Mit kell 
az államnak biztosítani a dolgozó anyukák számára?]1 
(mehr gute) Betreuungsmöglichkeiten (für Kleinkinder) [több gondozási 
lehetőséget a kisgyerekeik számára] 
2. példa Womit experimentierte der französische Bäcker und Konditor? 
(2) [Mivel kísérletezett a francia pék és cukrász?] 
mit (den unterschiedlichsten) Speisen und (zahlreichen) Behältern [a 
legkülönbözőbb ételekkel és számos élelmiszer tárolására alkalmas 
edénnyel] 
3. példa Worauf achten laut einer Studie Vegetarierinnen in der 
Ernährung? (2) [Mire figyelnek a vegetáriánus nők az étkezésük során 
egy tanulmány szerint?] 
Kaloriengehalt und Gesundheitswert (der Lebensmittel) [az élelmiszerek 
kalóriatartalmára és egészség értékére) 
4. példa Womit vergleicht Herr Happel die Geburtstagsparty seines 
Sohnes? [Mihez hasonlítja Hapel úr fia születésnapi zsúrját?] 
(mit einem) Kinderfest [egy gyerekbulihoz] 
5. példa Auch die Blumenverkäufer verdienen an diesem Tag ziemlich 
gut, denn Blumen sind am Valentinstag schon fast ein Muss. Dessen 
sind sich die Händler bewusst und bieten die Blumen zu diesem Anlass 
auch gern ein bisschen teurer als an normalen Tagen an. 
Trotzdem ein netter Brauch. Wenn ihr ……………… , dann schenkt ihm 
doch eine Kleinigkeit, er freut sich bestimmt über ein nettes Kärtchen 
oder ein paar Blumen.  

                                                           

1 A fordítást maga a szerző készítette. 
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[Ezen a napon a virágárusok is jól keresnek, mert a virág Bálint-napon 
majdhogynem kötelező ajándék. Ezt a kereskedők is jól tudják és 
emiatt gyakran magasabb áron árulják termékeiket ezen a napon, mint 
egyébként szokták.  
Mindezek ellenére a Bálint-nap egy kedves szokás. Ha tehát ……………… , 
ajándékozzatok neki valami apróságot, az illető biztos örül egy 
képeslapnak vagy virágnak.]  
jemanden besonders gern habt2 [nagyon kedveltek valakit]  
6. példa Für welche Versionen des Dudens muss man auch in der 
Zukunft bezahlen? (2) [A Duden mely változataiért kell továbbra is 
fizetni?] 
App (fürs Handy) / CD-Rom (für den Computer) / traditionelle 
gebundene Ausgabe [(telefonos) applikáció / CD (számítógéphez) / 
hagyományos kiadás (könyv)] 
7. példa An welcher Stelle wiesen die Jeans Mängel auf? [A 
farmernadrág mely részén jelentkeztek hiányosságok?] 
an den Taschen [a zsebeknél] 
8. példa Wie möchte der Artikel das Thema „WGs“ behandeln? [Hogy 
szeretne az újságcikk a lakóközösségekről beszámolni?] 
objektiv [objektíven] 
9.példa Welchen Vorteil haben geräumige Wohnungen? [Mi a nagy 
lakások előnye?] 
sie sind pro Quadratmeter billiger als kleine / sie sind 
umweltfreundlicher [négyzetméterárukat tekintve olcsóbbak mint a kis 
lakások / környezetkímélőbbek] 

 
A nem illeszkedő itemek statisztikai adatait a 2. számú táblázat 

tartalmazza. 
 

2. táblázat. B2 szintű nem illeszkedő itemek statisztikai adatai 

Példa sorszáma MNSQ érték P D 

1. 1,59 0,58 0,31 
2. 1,68 0,64 0,25 
3. 1,56 0,58 0,34 
4. 1,70 0,51 0,36 
5. 1,62 0,38 0,32 
6. 1,74 0,80 0,23 
7. 1,52 0,32 0,42 
8. 1,64 0,69 0,38 
9. 1,68 0,77 0,31 

 
A statisztikai adatok alapján a vizsgált időszakban összesen kilenc nem 

illeszkedő item azonosítható. Az itemek elsőként megemlítendő közös 
jellemzője, hogy egy kivétellel, mindenik az olvasásértés feladatsor 

                                                           

2 A vizsgázó ennél a feladatnál egy hiányos szöveget egészít ki megadott készlet 
segítségével. A szövegben 10 „lyuk“ található. A vizsgázó feladata készletből kiválasztani 
azokat a mondatrészleteket, amelyek beleillenek a szövegbe.  
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második feladatában található, melynek feladattípusa rövid választ igénylő 
kérdés. Az értékelés jellegéből adódóan ez egy szemi-objektív típusú 
feladat, ami viszont egymagában nem okozhatja az itemek nem megfelelő 
működését. Bizonyíték erre, hogy az itemek túlnyomó többsége e 
feladattípus esetén is megfelel a statisztikai előírásoknak.  

A hazai és nemzetközi nyelvvizsgáztatási gyakorlatban számos 
vizsgarendszer nem alkalmaz szemi-objektív feladattípust a receptív 
készségek mérésre. Ennek valószínűsíthető oka nem csupán az objektív 
értékelésű feladatok magasabb fokú megbízhatósága, hanem a 
takarékosság is. A szemi-objektív feladatok értékelése több időt igényel, 
mivel a feladattípus nem teszi lehetővé az automatizált értékelést. A 
feladatok javításához mindenképpen kiképzett értékelőkre van szükség.  

Annak érdekében, hogy a szemi-objektív (kérdés – rövid válasz) 
feladatok értékelése a lehető legobjektívebben történjen, a tesztírók és 
tesztfejlesztők a feladatok megoldó kulcsait különös gondossággal készítik 
elő. A megoldókulcs a pretesztelt dolgozatok javításakor kiegészülhet és 
módosulhat, majd az éles dolgozatok próbajavítása során véglegesítődik. 
A végleges változat minden elfogadható választ tartalmaz, az éles vizsgán 
megírt dolgozatok értékelése ez alapján történik.  

A nem illeszkedő itemek MNSQ értéke meghaladja a még 
elfogadhatónak tekinthető 1,5-ös értéket, ugyanakkor nehézségi fokuk az 
esetek többségében megfelel az elvárásoknak. Mindössze a 6-os és a 9-es 
számú item bizonyult kissé könnyűnek. A 5.és a 7. item ugyan megfelel az 
elvárásoknak, de inkább a nehezebb itemekhez tartozik. A többi item 
átlagos nehézségű. Diszkriminációs szempontból csupán a 2. és a 6. item 
problematikus. A 2. item esetén a nem illeszkedését valószínűleg az a 
tényező is okozhatta, hogy a kérdés helyes megválaszolásához két választ 
kellett a vizsgázóknak beírniuk. Ezt ugyan a feladatlapon egy zárójelben 
levő kettes jelezte, mégis előfordulhat, hogy a vizsgázók ezt nem vették 
figyelembe. Ez ahhoz is vezethetett, hogy az egyébként a vizsgán jól 
teljesítő vizsgázók nem szereztek pontot ennél az itemnél, a gyengén 
teljesítők viszont annak tudatában, hogy két választ kell írniuk, felsorolást 
kerestek a szövegben és attól függetlenül, hogy értették-e a kérdést és a 
szöveget többségükben jó válaszokat adtak. Ez a jelenség magyarázná az 
alacsony diszkriminációs indexet is, hiszen ez az index azt jelzi, hogy az 
adott item megfelelő módon tett-e különbséget a teszten jól és gyengén 
teljesítők között. Hasonló képet mutat a felsorolásban 3. és 6. itemként 
szereplő kérdés is, a vizsgapont megszerzéséhez ezelben az esetkben is 
két válasz szükséges. A 6. item diszkriminációs indexe szintén alacsony, a 
3. item egyéb statisztikai mutatói (P és D) viszont megfelelőek, vagyis 
nem indokolják az item nem illeszkedését. Következtetésként elmondható, 
hogy már a tesztfejlesztési folyamat során tanácsolt, azon kérdések 
kizárása, melyek helyes megválaszolásához két nyelvi adatra van 
szükség. Három eset is igazolja, hogy ezen itemek működése illeszkedési 
szempontból nem megfelelő. 

Szintaktikai felépítésüket tekintve a 2., 3. és a 4. item hasonló. 
Mindhárom kérdés kérdőszava összetett, a kérdőszó egy előtagból (wo-) 
és az ige vonzatából áll (mit, auf). Ugyan az igék és vonzataik ismerete 
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B2 szinten elvárt, mégis nagy valószínűséggel a kérdőszavak értelmezése 
okoz gondot. A vizsgázók válaszából több esetben kiderül, hogy nem értik 
az összetett kérdőszót, hiszen válaszként egy helyet adnak meg, ami arra 
utal, hogy csak az előtagot („wo” – jelentése: hol) értelmezik, az összetett 
kérdőszó jelentését pedig nem ismerik („worauf” – jelentése: mire; 
„womit” –jelentése: mivel). 

A 7. item nem illeszkedésének egyik vélhető oka a kérdés lexikája. A 
„Mängel aufweisen” (hiányosságokat rejt) kifejezést azok a vizsgázók, akik 
éppen csak megfelelnek a vizsgaszint minimális követelményeinek, nem 
értik. Ez magyarázza az item relatív alacsony megoldottságát is, a 
vizsgázók csupán 32%-a adott helyes választ. A nem illeszkedést viszont 
egymagában az item nehézsége nem okozhatja. A szöveg kvalitatív 
elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy egyes vizsgázók, 
akik ugyan valószínűleg a szöveget és a kérdést nem értették, 
beazonosították a szövegben és a kérdésben az „an” (-nál, nál) 
elöljárószót és kimásolták az utána álló főnevet („an den Taschen” – 
jelentése: a zsebeinél). A nem illeszkedés oka vélhetően tehát az, hogy a 
gyengébben teljesítő vizsgázók közül többen adtak erre az itemre helyes 
választ, mint azok, akik összességében jól teljesítettek a teszten. Hasonló 
probléma mutatkozik a 9. itemnél is. A „geräumige” (tágas) szó 
megértése gondot okozhatott a gyengébben teljesítő vizsgázóknak, 
azonban a kérdésben szereplő „Vorteil” (előny) kifejezés szinonimáját 
„positiver Aspekt” (pozitív vonatkozás) valószínűleg könnyen felismerték a 
szövegben, így a kifejezés után szereplő szövegrészt kimásolták és 
megszerezték a vizsgapontot. Mindkét esetben (7. és 9. item) az itemek 
nem a vizsgázó valós nyelvtudását mérték, hanem leginkább a szövegben 
tájékozódási készséget.  

A vizsgán alkalmazott objektív értékelésű feladatok (párosítás, illetve 
mondatrészek visszahelyezése szövegbe készletből) itemei közül csupán 
egy item bizonyul nem illeszkedőnek (lásd 5. példa). A kvalitatív vizsgálat 
során sikerült a nem illeszkedés okát felderíteni. A vizsgázók ennél a 
feladattípusnál megadott készletből helyeznek vissza tíz mondatrészt a 
szövegbe. A készlet tíz helyes választ és két disztraktort (hihető, de nem 
jó megoldást) tartalmaz. Ebben az esetben az egyik disztraktor túl 
erősnek bizonyult, a jól teljesítő vizsgázók többsége ezt a megoldást is 
jónak vélte, ezért ezt választotta.  

Míg az itemek többségénél valószínűsíthető a nem illeszkedés oka, a 
felsorolás 1. és 8. iteme esetén nem azonosítható egyértelműen a 
probléma. Az itemek nyelvi szintje megfelelő, a statisztikai mutatók (P és 
D) is elfogadható összképet mutatnak. Annak érdekében, hogy a 
probléma valós okát feltárjuk további kvalitatív módszerű kutatásokra van 
szükség.  
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Összegzés 
 
A 2015 februárja és 2018 decembere között felhasznált B2 szintű német 
nyelvű olvasásértés feladatsorok megbízhatóan mértek a vizsgázók 
nyelvtudását, megbízhatósági indexük minden esetben megfelelt az 
elvárásoknak. A vizsgált időszakban B2 szinten összesen kilenc nem 
illeszkedő item azonosítható. Az össz-itemszámot tekintve az itemek 
2,25%-a bizonyult nem illeszkedőnek. Ezeket az itemeket a vizsgaközpont 
utólagos korrekció során semlegesítette, vagyis ezekre minden vizsgázó 
megkapta a vizsgapontot, attól függetlenül, hogy a kérdést helyesen 
válaszolta-e meg vagy sem. Az adatok alapján arra következtethetünk, 
hogy összességükben a feladatok jól működtek. A vizsgafejlesztők célja 
ugyanakkor a nem illeszkedő itemek számának csökkentése, ideális 
esetben ezek teljes kizárása. 

A nem illeszkedő itemek legfontosabb közös jellemzője, hogy egy 
kivétellel ugyanabban a feladattípusban fordulnak elő, éspedig a rövid 
választ igénylő kérdések feladattípus esetén. A nem illeszkedő itemek 
nehézségi foka az esetek többségében megfelelőnek bizonyult, és 
diszkriminációs indexük is két item kivételével az elvárt tartományban 
helyezkedett el. Összességében megállapítható, hogy a klasszikus elemzés 
eredményei segítenek ugyan a nem illeszkedés okát is felderíteni, de a 
nem illeszkedő itemek értékei az esetek többségében a klasszikus elemzés 
értelmében megfelelőek, így a nem illeszkedés okát csak kvalitatív 
elemzés segítségével tudjuk felderíteni. 

A kutatás során kiderült, hogy azon kérdések illeszkedési mutatói, 
melyek megválaszolásához két nyelvi adat szükséges, nem megfelelőek. 
Emiatt ezen típusú kérdések kizárása indokolt, attól függetlenül, hogy a 
klasszikus elemzés tükrében nem bizonyulnak problematikusnak. 
Problémát okoz ugyanakkor a vizsgázóknak az összetett kérdőszavak 
megértése. Ezeket nem tanácsos kizárni a feladatfejlesztés során, de a 
felkészítő tanároknak jelezni kell ezt a hiányosságot. A tesztíróknak 
figyelni kell arra is, hogy a kérdések semmiképpen ne lehessenek 
megoldhatóak csupán a válasz helyének azonosításával. Vagyis a 
kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy a szöveg megértése nélkül, ne 
lehessen megválaszolni őket. A mondatrészek visszahelyezése 
feladattípusnál pedig különös figyelmet kell fordítani a disztraktorok 
megfogalmazására. Ezek ugyan hihető, de mégis egyértelműen kizárható 
opciók kell legyenek.  

Jelen tanulmány egy doktori értekezés pilotkutatása. A disszertációban 
a német mellett az angol és magyar nyelvű olvasásértést mérő tesztek 
statisztikai eredményeit kívánom elemezni. Célom a nem illeszkedés 
okainak feltárása és annak vizsgálata, hogy van-e összefüggés a 
feladattípus és a nem illeszkedő itemek között.  

Fontos lenne a jövőben kvalitatív módszerekkel megvizsgálni, hogy az 
azonos feladattípuson kívül milyen egyéb közös jellemzői vannak a nem 
illeszkedő itemknek, az egyes vizsgázók, hogy oldották meg az itemeket, 
és így közelebb jutni a probléma valós forrásához. Ugyanakkor a 
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hangosan gondolkodtatás (think-aloud protokoll), és a retrospektív interjú 
módszerével (lásd Mackey & Gass 2005:79-85) a vizsgázók nyelvi szintjét 
képviselő populáció, gyakorló nyelvtanárok, vizsgáztatók és tesztelési 
szakemberek segítségével több információt szerezni a feladatok 
működéséről.  
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